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Keilas on uus
konstaabel
Alates 1. augustist on Keila
konstaablijaoskonnas tööl
uus konstaabel Kristjan
Haljasoks.
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Keila linnavalitsus toetab
oma partnerlinna Chiaturat Gruusias koostöös ühise sõpruslinna Siguldaga.
Moraalse toetuse märgiks
on Keilas heisatud Gruusia
lipp.
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Nädal Lõppes, teine algas

Uus on hullem?
Muutused, uued ja ka teistsugused asjad ei meeldi
enamasti inimestele. See lihtsalt on nii. On ju oht, et
uus on hullem. Või ei, pigem nii, et – muutused on
head, kuid vaid senikaua, kuni need mind isiklikult ei
puuduta.
Tegelikkuses ei pruugi see alati nii olla. Vähemalt
tänapäeval ei saa elada nii, et ei muuda kunagi oma
arvamust või suhtumist. Et ei muuda midagi. Uusi
asju ei ole lihtsalt võimalik kõrvale jätta.
Hirmust lahtisaamise eelduseks on mõistmine.
Mõistmine ja tundmaõppimine nõuab aga tööd ja
aega. Tuleb tutvuda uute asjadega, süveneda, saada
neid tundma. Eriti raske on jätta tähelepanuta inimesi, kes kõva häälega
kuulutavad oma isiklikku hirmu
muutuste ees, peites selle lahmiva mahategemise taha. Inimesi,
kes kõvahäälselt raamatut maha
teevad, olemata seda tegelikult
lugenud.

Jalgratturi meelespea
Lapsed vanuses kuni 10 aastat:
- tohivad sõita õuealal ja kõnniteel
ilma jalgratturi juhitunnistuseta,
- ei tohi sõita sõiduteel.
Lapsed vanuses 10 kuni 15 aastat:
- tohivad õuealateel sõita ilma juhitunnistuseta,
- tohivad kõnniteel sõita ainult
siis, kui see on lubatud märgiga
“Jalgratta- ja kõnnitee”,
- tohivad mujal kui õuealal (jalgrattateel, teepeenral ning sõiduteel) sõita vaid siis, kui kaasas on
ohutu sõidu võtete tundmist tõendav tunnistust.
Lapsed vanuses üle 15 aasta
- tohivad sõita ilma juhitunnistuseta nii jalgrattateel kui ka sõidu-

teel.
Kas jalgratturil peab kaitsekiiver peas olema?
Praegu kehtiva liikluseeskirja järgi
ei pea, kuid kaitsekiivriga on kindlam.
Kui kukud, jääb pea terveks. Soovitame kindlasti kanda kaitsekiivrit. “Tegija kannab kiivrit!”

Jah, selleks peaks ta kandma näiteks eredavärvilisi riideid (neoonkollane või oranž). See on vajalik
sellepärast, et jalgrattur on vähekaitstud liikleja ja
kokkupõrke korral saab
alati
kanna-

tada jalgrattur. Jalgrattur liigub
kuuldamatult ja palju kiiremini
kui jalakäija. Kui jalgrattur teiste
liiklejate seast välja ei
paista, võib ta sõiduteel
manöövrit tehes
või ristmikku ületades sõidukijuhtidele märkamatuks jääda ja nii juhtubki
õnnetus.

Kas jalgrattaga tohib
kedagi sõidutada?
Tohib ainult kindlal istmel. Pakiraamil või
pulga peal ei tohi.
Kas jalgrattur saab midagi teha, et ta teistele
sõidukijuhtidele
paremini
nähtav oleks?

Mopeedijuhi meelespea
Mis on mopeed?
Mopeed ehk roller on mootorjalgratas, mille suurim
kiirus ei tohi Eestis ületada 45
km/h.

Asju ja inimesi ei tohi hinnata
esmapilgu põhjal. Pealegi ehteestlaslikult ennekõike ühest vaatenurgast – niikuinii on seal mingi
konks, et mind alt tõmmata. Alati
ei ole. Tuleb süveneda ja püüda
mõista.

Kui vanalt saab mopeedijuhiks?
Mopeedijuht peab olema
vähemalt 14-aastane.
Kas on mopeedijuhil vaja
juhiluba?
Mopeedijuhil vanuses 14-15
aastat peab kaasas olema

doris matteus
doris@keila.ee

liikluseeskirja ja ohutu sõidu
võtete tundmist tõendav
tunnistus.
Kas kaitsekiiver peab peas
olema nii juhil kui ka kaassõitjal?
Mopeediga sõites pead alati
kandma kiivrit, sest kiiver
kaitseb väiksemate traumade
eest ning vähendab suurte
traumade tagajärgi. Kiiver
peab vastama ECE- normile,
ta peab olema paras.

Nädal piltides

Ehitustööd Vikerkaare lasteaia sissesõiduteel

Foto: Doris matteus

Doonoripäev Keila Tervisekeskuses

Foto: doris matteus

Keila nädalaleht

väljaandja: sa keila leht
Keskväljak 11
leht@keila.ee
tel 6 588 569

vastutav väljaandja:
doris matteus

Rukkilille lasteaed võtab jumet
toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: Doris Matteus

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Torutehas tekitab tüli
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Juba mõnda aega on Jõe tänava elanike tähelepanu köitnud endise Harko territooriumi tulevik.
Selle piirkonna saatuse kavandamine on kütnud kirgi,
jäänud soiku ning saanud uut
hoogu. Tänaseks on jõutud
etappi, kus koostatud detailplaneering on läbinud avalikustamise. Planeeringu alusel
soovib arendaja kinnistule rajada plasttorude tehase, milline plaan on tekitanud pahameelt naabruskonna elanikes.
Esmaspäeval toimub Keila linnavalitsuses planeeringu avalik arutelu, mille käigus peaksid lahenduse leidma senise
protsessi käigus tekkinud küsimused ning vastuväited.
Milles seisnevad peamised
probleemid?
Naabritele torutehas ei
meeldi
Jõe tn 57b kinnistule soovib
selle arendaja rajada plasttorude tehase. Jõe tänav 57b kinnistu ümbruses asuvad eramajad, mille omanikud on
avaldanud aktiivset vastuseisu
torutehase rajamise plaanile.
Peamised probleemid on
seotud tehase võimaliku mõjuga ümbruskonna elukesk-

konnale – müra, tolm, lõhn,
reostus, raskeveokite liiklus.
Naabrid leiavad, et torutehas
ei sobi elurajooni, ega usu, et
hoolimata lubadustest tehase
valmides tänase elukeskkonna
säilimine tagatakse.
Arendaja väitel ei kaasne
plasttorude tootmisega müra,
tolmu ega ebameeldivat lõhna.
Sama kinnitavad tellitud eksperthinnangud. Naabrid kardavad siiski, et tegelikkus kujuneb lubadustest erinevaks.
Tootmismaal on prioriteet
tootmine
Vastavalt Keila linna üldplaneeringule, mis sätestab kokkulepe linna kui terviku ruumilise arengu kohta,
on
tegemist tootmis- ja ärimaaga.
Üldplaneering on on linna
arengu seisukohalt väga oluline dokumendiga, mis määrab
ära, millises suunas ja kuidas
linn areneb.
Keilas on vastavalt üldplaneeringule tootmise arendamiseks reserveeritud Paldiski
mnt äärne piirkond ning Tööstuse tänava piirkond, millega
liitub ka kõnealune Jõe tn 57b
kinnistu.
Tootmismaana määratletud
piirkonnas kinnistut omaval
isikul on õigustatud ootus kasutada oma maad vastavalt
sihtotstarbele ehk tootmiseks.

Jõe 57b kinnistu planeering on veninud üle
kahe aasta, kahjuks sobivat
varianti leidmata.
Linnavalitsus soovib
piirkonda korrastada ning
muuta elanikele turvalisemaks. Praegune olukord
ei ole kindlasti kellelegi
meelepärane. Detailplaneeringuga tuleb leida mõistlik
kompromiss ümbruskonna elanike ning arendaja
vahel. Selline on ka linnavalitsuse eesmärk.
Käesolev, üldplanee-

sutusotstarbe muutmisega, on
ainsaks võimaluseks see maa
välja osta või sundvõõrandada.
Seda vaid väga põhjendatud
juhtudel, kui sihtotstarbe
muutmine on avalikes huvides.
Linna võimalused piirduvad
seega eeskätt informeerimise
ning veenmisega. Piirkonna
elanike konkreetsed nõudmised, küsimused ning ettepanekud on võimalik arvesse võtta,
et määrata võimalikult täpselt
maakasutus- ja ehitustingimused. Juhul kui kõik tingimused

on detailplaneeringusse sisse
kirjutatud, on arendaja kohustus need tehase rajamisel ka
arvesse võtta - kui arendaja ütleb, et tootmine ei reosta ega
saasta ning see on planeeringusse sisse kirjutatud, siis nii
see peab ka lõpuks olema. Vastasel juhul ei saa tehas tegutseda.
Avalik arutelu, mille eesmärgiks on leida rahumeelne
kompromiss erinevate huvide
vahel, toimub järgmisel esmaspäeval.

Hinnangud tehasele

kommentaar
Enno Fels, Keila abilinnapea:

Linna võimalused takistada tehase rajamist on piiratud
Arhitekt, pikka aega Keila
linnarhitekti kohuseid täitnud
Siiri Hunt kirjutas Keila linna
kodulehe foorumis: „Kui üldplaneeringus oleks määratud
Harko territoorium elamumaaks, siis oleks sealne tootmine tohtinud niikaua eksisteerida, kuni hooned maha
lammutatakse või senine tegevus lõpetatakse. Seejärel tohiks sinna rajada vaid elamuid
või kasutada maad elamumaana. Praegu on seis selline, et
kuigi Jõe 57b kinnistul on hooned maha lammutatud, on sellel kinnistul tootmismaa perspektiiv ning seda peab silmas
iga potentsiaalne ettevõtjast
maaostja. Seega on tootmismaa naabruses olevate elamukruntide kinnisvara väärtus
just selline nagu on elamutel
piirkonnas, kus üldplaneering
lubab tootmistegevust.“
Üldplaneeringule vastava
tehase rajamise põhjendamatu
keelamine viiks linna kohtusse.
Maaomaniku nõusolekuta
ei ole ka võimalik maa sihtotstarvet muuta, isegi üldplaneeringu koostamise käigus tuleb
selleks saada nõusolek. Juhul
kui maaomanik ei ole nõus ka-

ringut järgiv planeerimisprotsess (plasttorutehase
rajamine) läheb oma
seaduslikku rada. Avaliku
väljapaneku käigus koguti
kokku erinevad seisukohad,
küsimused ja vastuväited.
Järgneb avalik arutelu, mille käigus saab paika panna
ka edasise tegevuskava.
Loodan, et avalik arutelu
toimub konstruktiivselt
ning leiame koos enamust
rahuldava planeeringulahenduse! Kirgede asjatu
üleskütmine head tulemust
ei anna.“

Keskkonnauuringute
Keskuse hinnang
Olemasolevate materjalide alusel võib väita, et rajatava tehase otsene mõju
välisõhu kvaliteedile on
tühine. Siiski tuleb tehase
rajamisel ja ventilatsioonisüsteemi projekteerimisel
hinnata vajadust lisaﬁltrite
järele näiteks torude lõikamise ja freesimise kohtväljatõmbe puhul Lisaks
valida ventilatsiooniavade
paigutus ja kõrgus selline,
mis tagaks tehasest väljuva
õhu ja põlemisgaaside
piisava hajumise ümbruskonnas.

suur- 359.väike- 229.sussikott- 129.-

Koolikott

„Tervisekaitseline hinnang
Keilas Jõe 57b torutehase nevälistele müraallikatele
mõjule elanike tervisele“ mürakaitseekraanid.
(autor FIE Rein Rannamäe)
4. Pidada vajalikuks,
et peale torutehase tööle
Järeldused:
rakendamist projektvõimsu1.
Välisõhk ei saastu
rajatava torutehase ümbru- sel teostataks mürataseme
se elamualal tootmises eral- mõõtmine naabruses asuva
elamisala piiril.
duvate gaasidega, mistõttu
Kokkuvõte: Torutehase
selle eesmärgil täiendavate
rajamine Jõe tn 57b kinkaitsemeetmete rakendanistule järelduste punktis 3
mine ei ole vajalik.
toodu täitmise korral ei hal2. Müratase Jõe tävenda lähiümbruses oleva
nava elamisalal torutehase
elamisala elukeskkonda.
lähiümbruses võib ületada
tervisekaitsenormidega
lubatud normtaset.
3. Pidada vajalikuks
rajada torutehase hoo-

ümar- 69.täidetud- 129.rahakott- 79.-

Rahakott

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01
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Lühidalt
Keila linn toetab
Gruusiat
Keila toetab koostöös ühise sõpruslinna Siguldaga linna
Chiaturat Gruusias. Moraalse toetuse märgiks on Keilas
heisatud Gruusia lipp. Keila
linnavalitsus otsustas toetada
oma gruusia sõpru ning eraldas reservfondist 5 000 dollarit (ca 52 500 krooni ) nende
abistamiseks. Chiatura ja Keila
kauaaegne sõpruslinn Sigulda
Lätis eraldas eile Chiaturale
rahalise toetuse 12 000 dollarit. Sigulda linnajuhtide abil
oli Keila eelmise nädala kestel
Chiaturaga pidevas ühenduses.
Gruusia pealinnast Tbilisist linnulennult 200 km loodes, konfliktipiirkonna vahetus läheduses asuv Chiatura on õnneks
suurematest purustustest seni
pääsenud. Keila linnapea Tanel Mõistuse sõnul on selge, et
praeguses olukorras ei ole kellelgi Gruusias kerge, seetõttu
on seal igasugune abi ja toetus
väga hinnatud ja oodatud.
Chiatura linn on pikaaegne
Sigulda sõpruslinn, kellega Keilal tekkisid tihedamad suhted
alles möödunud aastal.

Süübime subkultuuridesse - metal ja goth
8. augustil alustas Keila Avatud Noortekeskuses subkultuure ja stiile tutvustavate õhtute
sari „Süübime subkultuuridesse!“. Sarja teisel õhtul, 22.augustil, on tutvustatavateks teemadeks metal ja goth. Üritus
algab kell 19.00.
DJ Taat’i vahendusel vaadatakse ajas tagasi metal-muusika ja -kultuuri algusaegadesse
ning kujunemisse alates Black
Sabbath’ist ning liigutakse läbi
erinevate metal’i alaliikide kujunemise ajas kuni tänapäevaste
staarideni. Samuti antakse väikese ülevaate olukorrast Eesti
metal-maastikul ning pakutakse rohkelt heli- ja videonäiteid.
Kõrvalpõikena püütakse selgust saada Goth’i metalist, rockist ja stiilist üldisemalt.
Õhtu lõpetuseks teeb väikese demo-live üleastumise Tallinna noor ja vihane bänd INTO
SALVATION.
Üritus on tasuta.

LOTTE vihik
12 lehte- 3.20
Joonistusplokk
40 lehte A4- - 35.00
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keila linnavalitsuses
Detailplaneeringu algatamine
Keila Linnavalitsus algatas Uus-Paldiski mnt 4 kinnistu ja selle lähiümbruse
detailplaneeringu koostamise ja kinnitas selle lähteülesande.
Kinnistu asub T-8 Tallinn-Paldiski mnt ja Keila
linna puhastusseadmete vahelisel alal. Kinnistul on
mööblikauplus.
Kinnistu
suurus on 19533 m², sihtotstarve tootmismaa. Planeeringu eesmärk on määrata
maakasutusja
ehitustingimused Uus-Paldiski mnt 4 kinnistu jagamiseks ca neljaks ärimaa ja
üheks teemaa kinnistuks,
olemasoleva hoone laiendamiseks ja uute ärihoonete
ehitamiseks. Planeeritav ala
hõlmab Uus-Paldiski mnt 4
kinnistut ja seda ümbritsevat ala vajalikus ulatuses,
mis sõltub juurdepääsu ja
tehnovarustuse
lahendusest. Planeeringuala ligikaudne suurus on 2,5 ha.
Uus-Paldiski mnt 4 kinnistu katastritunnus on

29601:005:0055 ja omanik
on Avans Miki OÜ.
AVANS MKI OÜ on teinud taotluse detailplaneeringu algatamiseks eesmärgiga jagada Uus-Paldiski
mnt 4 kinnistu neljaks ärimaa ja üheks teemaa kinnistuks. Igale uuele ärimaa
kinnistule soovib ta planeerida maksimaalselt 3-korruselise ärihoone suurima
kõrgusega 15 m. Olemasolevat hoonet on kavas
laiendada.
Uus-Paldiski mnt 4 kinnistu planeeringulahendus
sõltub T-8 Tallinn-Paldiski
mnt ja Luha tänava ristmiku lahendusest, mille väljatöötamiseks on Keila Linnavalitsusel
käimas
läbirääkimised teede projekteerijatega. Ristmiku ja
teedevõrgu lahenduse väljatöötamisse ja -ehitamisse
kaasatakse ümbruskonna
maaomanikud ning piirkonna arengust huvitatud isikud.
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Uued ametnikud
Volikogu referent on Raili Särev
Keila Linnavolikogu referendi asendajana asus alates
14. augustist tööle Raili Särev.
Administratiivtöö keskeriharidusega Raili Särev töötas
seni Riigikantseleis istungiosakonna referendina, kus tema
peamine tööülesanne oli valitsuse istungite ettevalmistami-

ne. Varem on ta töötanud ka
Tallinna Ringkonnakohtus ja
ASis Leibur. Raili Särev elab
Keilas.
Linnavolikogu referent tegeleb peamiselt linnavolikogu
ja linnavolikogu komisjonide
istungite ettevalmistamisega
ja protokollimisega.

Lenne Nõu on Miki lasteaia juhataja
Keila linnavalitsus kinnitas
alates 23. augustist Keila Miki
lasteaia juhatajaks Lenne Nõu,
kes seni töötas samal ametiko-

hal kohusetäitjana.
Lasteaeda Sipsik juhatab
alates 1. septembrist taas Margit Rüütslul.

teade
Keila Linnavolikogu 46. istung toimub teisipäeval, 26.
augustil 2008 algusega kell
17.00 Keila Linnavalitsuse
saalis.
1. Linnapea aruanne
2. Keila
linna arengukava
ainult
üks küsimus

he valimine
9. Keskkonnakomisjoni aseesi-

muutmine

mehe valimine

3. Keila linna jäätmehoolduseeskirja muutmine
4. Haapsalu mnt 30 detailplaneeringu kehtestamine

10. Revisjonikomisjoni liikme
valimine
11. Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine

5. Osalemine rahvusvahelises

12. Korrakaitsekomisjoni koos-

projektis „Terviseliikumine
heaoluvallas“
6. Keila Muusikakooli õppetasu

seisu kinnitamine
13. Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine

maksmisest vabastamine
7. Sihtasutuse Keila Tervisera-

14. Kava koostamine õiguskantsleri soovituste täitmiseks

jad põhikirja muutmine
8. Keskkonnakomisjoni esime-

15. Kohalalgatatud küsimused

Linnavolikogu istung on avalik. Istungit on võimalik jälgida ka
Keila linna veebilehe www.keila.ee vahendusel.

Krimiuudised
g4s

1911

14. augustil kell 07.47 gümnaasiumi välisuksel üks
aknaruut puruks.
15. augustil kell 22.11 Keila Statoili tanklas vajas purjus mees kiirabi.
15. augustil kell 05.20 Keskväljaku pargis ühel pingil
seljatoe latt lahti rebitud.
15. augustil kell 22.44
- Kalda tänava kõrval noored
kuulavad tümpsu ja lärmavad.
Tehtud märkus.
15. augustil kell 01.05 Pargi 30 noored lärmavad. Info
politseile.

15. augustil kell 01.45 Linnuse 9 muuseumi aken katki visatud.
17. augustil kell 22.30 lauluväljak istuvad alkoholijoobes isikud. Kontrollitud.
17. augustil kell 00.00
- Keskväljakul alkoholijoobes
seltskond. Kontrollitud, läksid
ära.
17. augustil kell 03.05 Keila Algkooli hoonel esimesel
korrusel lõhutud kaks aknaklaasi.
18. augustil kell 21.05 Keila ringtee ääres maas kaks
seljakotti riietega. Üle antud
konstaablile.

Keilas uus konstaabel
Alates 1. augustist on Keila
konstaablijaoskonnas tööl uus
konstaabel Kristjan Haljasoks.
Kristjan Haljasoks on politseis töötanud kokku 7 aastat.
Peale keskkooli lõppu teenis ta
aasta Tartu ÜJPs Eesti riiki. Pärast ajateenistust, 1999. aastal,
alustas õpinguid Politseikoolis, mille lõpetas 2000. aasta
kevadel. Politseikooli lõpetamise järel asus patrullpolitseinikuna tööle Tallinna Politseiprefektuuri Lõuna osakonda,
kust 2000. aasta oktoobris siirdus edasi Viljandi Politseipre-

fektuuri, töötades seal alguses
patrullpolitseinikuna ning hiljem piirkonnakonstaablina.
2006. aasta alguses katkestas kaheks aastaks suhted politseitööga ning proovis järele
ka teised valdkonnad, 2008.
aasta augustist aga asus taas
tööle politseisse, Keila linna
konstaabli ametikohale.
Uus konstaabel on pärit Viljandimaalt, kus elab ka tema
pere. Kristjan Haljasoks on
abielus, tal on kolm last.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Упаковка – это не
мусор
Публичные обсуждения
Публичное обсуждение детального планирования территории,
прилегающей к зданию
железнодорожного
вокзала, с внесением
изменений и поправок
состоится 27 августа в
16.00. в зале мэрии на
втором этаже.
Публичное обсуждение детального планирования участка по
адресу ул. Йыэ, 57б с
участием подрядчика,
проектировщика
и
представителей городского правительства состоится 25 августа в
17.30. в зале мэрии на
втором этаже.
Городское правительство сообщает
Заместителем
секретаря-референта
городского
собрания
стала Райли Сярев, которая приступила к выполнению своих обязанностей с 14 августа.
В
обязанности
секретаря-референта
входит подготовка заседаний городского собрания и заседаний комиссий,
а
также
протоколирование.
Городское собрание с
23 августа утвердило
кандидатуру
Ленне
Ныу на должность заведующей детским садом «Мики». До этого
Ленне Ныу была исполняющей обязанности
заведующей. Начиная с
1 сентября, заведующей
детсадом
«Сипсик»
снова является Маргит
Рюйтсул. (стр. 4)
Рохерок – будь
нормальным!
28 августа на городском певческом поле
уже во второй раз будет
проводиться бесплатное мероприятие для
семей и молодежи «Рохерок». В этот раз
основной темой мероприятия будут наиболее наболевшие вопросы,
связанные
с
дорожным движением.
Начало в 15.00, закончится в 22.30. В программе мероприятия

много интересного. На
сцене певческого поля
выступят известные артисты - Ultima Thule,
The
Nymph,
X-Unpretended и другие. Кроме артистов
перед собравшимися
выступят представители дорожного и спасательного департаментов. (стр. 5)
Памятка велосипедиста!
Дети до 10 лет могут
кататься во дворе и по
пешеходной дорожке
без прав. Но не имеют
право кататься по проезжей части.
Дети от 10 до 15 лет
могут без прав кататься
во дворе, по пешеходной дорожке имеют
право ездить только в
том случае, если есть
знак, разрещающий использовать тротуар как
велосипедную дорожку. Они также имееют
право ехать по проезжей части либо по обочине дороги, но в таком
случае им необходимо
иметь при себе права на
вождение велосипеда.
Дети в возрасте старше 15 лет имеют право
ездить во всех перечисленных выше местах,
при этом наличие прав
необязательно.
Согласно действующим правилам дорожного движения велосипедный
шлем
использовать необязательно, но весьма рекомендутся. (стр. 2)
Новый констебль
Начиная с этой неделе, к работе приступил
новый городской констебль Кристьян Хальяокс. К.Хальяокс закончил Школу полиции в
2000 году. После окончания школы работал
патрульным полицейским в Южном отделении Таллиннской префектуры,
затем
продолжил службу в
Вильянди. К.Хальяокс
женат, у него трое детей. (стр. 4)
The Nymph претендует на оригинальность
(стр. 6)

Päevakorral
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Roherock – ole normaalne!

28.augustil kell
15-22.30 toimub
Keila Lauluväljakul
teistkordselt tasuta
noorte- ja perepäev
Roherock, mis sel
aastal puudutab valupunkte liikluses.
KROON@KEILA.EE

Ultima Thule
sisse pöörlevasse autosse ehk
proovida näiteks, kuidas väljuda katuse peal seisvast autost.
Üleval on näitustetelk,
kuhu püstitatakse reaktsioonikiiruse mõõtmise eksponaat,
huvitavamaid artikleid ja fakte
liiklusest, šokifotonäitus (alates 16.eluaastast), videoprogramm. Esmaabi telgis jagatakse vajalikke näpunäiteid ja
teadmisi avarii korral tegutsemiseks. Infot ja materjale tulevad jagama Maanteeamet ja
Politsei.
Samuti on kohapeal teemakohane müük – esmaabivahendid, jalgrattavarustus jms.
Tühja kõhtu ei pea samuti
kannatama – üritusel on olemas toitlustaja, kes muuhulgas
pakub maiustajatele ka jäätist
ja jäätisekokteili.

Päeva viib läbi Lauri Pedaja, kes on noortele kindlasti
tuttav filmist „Klass“. Kes üritusele kohe üldse ei jõua, saab
Internetis aadressil www.striimipuhvet.ee vaadata ülekannet reaalajas.
Mõte sai aluse elust enesest
Sel aastal toimub roherock
juba teist korda. Eelmise aasta
üritus ole keskkonnateemaline, sel aastal keskendutakse
liiklusprobleemidele.
Roherocki korraldavad MTÜ Keila
Noorteaktiiv ning Keila Avatud Noortekeskus.
Peakorraldaja Maret Pärnametsa sõnul tekkis selle
aasta läbiv teema elust enesest: „Meie meeskonna arvates
on inimeste väärtushinnan-

gud paigast ära ja neid peaks
unest üles ehmatama - elu ei
saa osta. Katkise asja parandad
ehk ära, aga katsu avarii tõttu
invaliidistunud inimest parandada. Neile, kes kipuvad purjuspäi, väsinult rooli või kihutavad, soovitan teha kasvõi üks
ekskursioon autolammutusse.
Vaadates hunnikute viisi avariilisi autosid, vereplekkidega,
autoistmel lapse turvatool see on õõvastav pilt. Meie eesmärgiks ongi inimestele öelda,
et „halloo!, kas teil on surnuaeda nii kiire?“ Meie küll tahame oma lähedasi tervetena
kodus näha.“
Üritus on tasuta, mis on
võimalik ennekõike seepärast,
et Roherocki meeskonnal on
tahet üritust teha. Meeskond
koosneb noorsootöötajatest,

noortest ja vabatahtlikest, kes
antud üritusest rahalist tulu ei
teeni.
Maret Pärnamets: „Heast
tahtest üksi on vähe. Rahalisi vahendeid saime Kohaliku
Omaalgatuse
Programmist
ning Keila Linnavalitsuselt. Lisaks esineb 90% bändidest tasuta, mitmed asutused on välja
pannud omapoolseid auhindu,
RagnSells viib tasuta prügi ära
jne. Iga väiksemgi panus on olnud teretulnud. Hindamatu on
olnud vabatahtlike abi. Näiteks
kujundaja Silver Tibbing –olen
teda terve aasta tüüdanud kodulehe tegemise, flayerite ja
plakatite kujundamisega. Lisaks kõik teised abilised kohapeal, enne ja pärast üritust.“

UUDIS

Eestlased vihma ei pelga

Juba 11 aastat on toimunud rahvusvaheline noortelaager Youth Camp, mis sel suvel
korraldati taas Inglismaal, väikelinnas
Callington.
Kristiina Herkül
Karmo Tihane
28. juuli - 9. august toimus
Inglismaal, Callingtonis noortelaager Youth Camp 2008,
mille ajal said Keila 8 noort
koos kahe grupijuhiga tutvuda Callingtoni, Barsbütteli ja
Guipava noorte ning Cornwalli kultuuriga. Noortevahetuse
teemaks oli „Inimene ja veel
tuginev keskond“.
Laagri käigus õppisime põhjalikult tundma vett, keskonda
ning kliimasoojenemist. Teemat võeti läbi nii teoorias kui
ka praktikas. Mereteemaliste
uurimistöödega tegelevad lektorid, kes valdasid oma eriala
väga profesionaalselt, esitasid
meile presentatsiooni kliimasoojenemisest.
Kohalikus
rahvuspargis

Lühidalt
Europa Hoch – nagu 12
päeva puhkust

kadi kroon

Vaatamist-kuulamist ning
praktilist tarkust
Roherocki raames 28. augusti pärastlõunal toimuva
võib laias laastus jagada kaheks – tegevus laval ehk visuaalne pool ning praktiline
tegevus.
Laval astuvad üles mitmed
bändid: Ultima Thule, Tonight
We’ll Talk About..., Börte,
Pimpfish, The Nymph, X-Unpretended, dj Taat. Etteasteid
ei tee aga mitte üksnes bändid,
vaid ka teised teemakohased
esinejad – MTÜ Rahvakoolitus
Elu, Maanteeametist, põlevat
autot kustutab Päästeamet.
Vaatamist-kuulamist
ja
praktilist tarkust jagub kohapeal küllalt. Kõik, kel vähegi
viitsimist kaasa lüüa, saavad
seda teha. Väiksemad külastajad leiavad tegevust liikluslinnakus, olema saab rattasõiduoskuste võistlusrada ning
kolm erinevat töötuba – multifilmide, helkurehete ja märkide valmistamine. Platsil on
batuut ja karussell. Veidi vanemad külastajad saavad istuda

5

Dartmooris tutvustasid metsavahid meile piirkonna ajalugu
ning veekasutust. Arvatavasti
asub seal viimane Inglismaa ja
võimalik, et ka viimane maalima graniidist tamm, sest
praegused tammid on ehitatud betoonist. Samas saime ka
näha kunagisi graniidumurde
ja tammi ning paisutatud järve
ümbrust.
Üks armsamaid, kuid samas
ka kurvemaid kohti, kus käisime, oli kohalik hüljeste varjupaik, kus nägime päästetud ja
ravitud hülgeid, saarmaid ja
merilõvisid, loomade toitmist
ja nende eest hoolitsemist.
Külastasime ka maailmakuulsat kasvuhoonetekompleksi Eden Project. Tegemist
on hiigelsuurte kuplitega, kus
on loodud erinevad looduslikud tingimused. Ühes on

vihmamets ja teises on vahemereline kliima, seal tundsid
eestlased heameelt kodumaa
kliima üle, mis ei ole üldsegi
nii kurnav.
Kahe päeva jooksul oli meil
võimalus Mountbatteni keskuses harrastada kolme erinevat
veesporti – kajakkidega sõitmine, kanuutamine ja purjetamine. Osad meist said isegi
ekstreemkajakindusega tegeleda. Kivide ning kuni meetriste
lainete vahel aerutamine oli
küll aega ming vastupidavust
nõudev kuid kaldale jõudes
olid kõik väga rahul.
Laager lõppeb alati suure
näituse ning esitlustega mille
laagrinoored valmistavad. Seekord toimus see Callingtoni
linnavalitsuses. Ühed laulsid,
teised tegid etendusi kolmandad tantsisid ning eestlased
tegid laagri põhjal multika.
Kuna tegu on rahvusvahelise programmiga, siis see on
väga hea võimalus arendada
oma võõrkeele oskusi ning

Land’s End - maailma lõpp
kindlasti muudab noored kordi tolerantsemaks ning õpetab
neid lugu pidama oma kodu-

foto: Karmo Tihane

riigi võludest ning välisriikide
eripäradest.

Poolteist päeva bussisõitu
Tallinnast Essenisse, veel mõned tunnid rongidega seiklemist Saksamaal ning jõudsimegi Klausenhofi. Meid oli 5
eestlast, kes olid otsustanud
ühineda projektiga Europa
Hoch, mida korraldatakse juba
8. aastat.
Europa Hoch on mõeldud
õpilastele, kes õpivad saksa
keelt. Osavõtjaid aastal 2008
oli 7 riiki: Läti, Leedu, Tšehhi,
Saksamaa, Malta ja Eesti. Tavaliselt on ka Poola kaasa teinud,
aga kahjuks seekord neid ei
tulnud. Programmi eesmärk oli
arendada saksa keele oskust ja
suhelda erinevate rahvustega.
Jõudes Klausenhofi, tundus,
nagu oleks astunud muinasjutuaeda. Kompleksi kuulus lisaks
õpinguruumidele ja elamispinnale veel väikene paviljon, kohvik ning erinevate spordialade
väljakud. Igaüks võis leida endale sobiva vaba aja veetmise
võimaluse.

Päevagraafik oli peaaegu
iga päev sama. Hommik algas
soojendusmänguga ning jätkus grupitööga, mis oli kindla
teemaga. Põhiline teema oli
Euroopa Liit, aga puudutati ka
väärtuste ning meeste ja naiste
diskrimineerimise algpunkte.
Lisaks arutlusele toimused
ekskursioonid
erinevatesse
suurlinnadesse nagu Köln,
Brüssel, Amsderdam, Düsseldorf. Samuti külastati Dingdeni lodusparki ning linna Boeolt
Dingdeni lähedal. Looduspark
asub Klausenhofi lähedal ning
ka Klausenhof on osa looduspargist. Külastust viis läbi härra Zimmermann, kes on selle
programmi juht. Saime tundma
õppida ka erinevate maade kultuuri, sest iga riik pidi valmistama ka presentatsiooni, milles
tutvustas oma riiki.
Üldjoontes oli projekt nagu
kahenädalane puhkus välismaal. Õppisime palju, tundsime
rõõmu uutest tuttavatest ning
nautisime ilusat loodust.
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muusika

The Nymph tahab olla täiesti omalaadne

2003. aastast tegutsenud Keila ansamblil The Nymph
ilmus debüütplaat.
Uuest plaadist ja
muusikast rääkis
bändi laulja Ats.
kadi kroon
kroon@keila.ee

Plaadi juttu oli kuulda
juba aasta tagasi. Miks valmimine viibis?
Plaadi lindistamise kindlamad plaanid olid tõepoolest
umbes sel ajal juba olemas
ning alustasime ka stuudiotööd, kuid
lahkarvamuste
tõttu stuudioga otsustasime
asja pooleli jätta ning teise lindistusstuudio otsida. Matrix
stuudio ning Johannes Lõhmusega lõime käed selle aasta
jaanuaris ning asi läks ka kohe
käima. Aega võttis kõik kauem
kui oskasime arvata ka seetõttu, et olime ise natuke liiga
sinisilmsed ja lootsime kõike
kohe ja parimal kujul saada.
Aega läks, aga asja sai.
Kas teie plaadi lugudel
on ka mingi üldine sisuline
mõte, läbiv teema. Millest
teie muusika räägib?
Ühte ja läbivat teemat ei ole
me meelega välja toonud, küll
aga võib erinevatest lugudest
välja lugeda meie mõtteid ja
helidest aru saada meie tundeist. Lugudes on sotsiaalkriitikat, maailma lõpu temaatikat, armastust läbi mitme tahu
jpm. Eelkõige on seal aga sõnu,
väljendeid ja fraase, mida igaüks saab tõlgendada vastavalt
iseenda tunnetele, abiks võttes meloodiat. Tahaksime olla
armastuse revolutsionäärid,
sest leiame, et vähe sallivust,
arusaamist ja armastust (ükskõik mis laadi) põhjustab aina
enam ja enam ning üleüldse
suurema osa probleemidest ja
hädadest siin maailmas. Sellest
on natuke kahju, et inimene ei

saa aru, et ta hävitab enda ümber olevat ja seega saeb oksa,
millel ise istub.
Me ei suuda maailma terveks teha, aga tahame uskuda,
et suudame midagigi muuta,
peame ju suutma. Kui inimene
suudab asju muuta halvemuse
poole, peab olema ka võimalus
muuta asju paremaks, ükskõik
kui raske see ka ei oleks.
Teie muusika on üpris
omalaadne nähtus eesti
muusikamaastikul. Mis teid
sellise stiili juurde viis?
Eks ikka huvi ja tahe. Ega me
stiili pärast ei tee – meie teeme
lihtsalt muusikat. Me naudime
täiel rinnal seda, et kui töötame mõne uue idee kallal,
millest peaks saama lugu, siis
teame, et võime teha mida iganes. Ja tõepoolest mida iganes,
sest helide maailm on ääretu.
See ongi muusikaline vabadus.
Aga eks kindlasti on meiegi mängitava muusika juures
tunda mingeid mõjutusi, kuid
kui kellelegi see korda läheb,
siis võin käsi südamel öelda, et
tahtlikult ei ole me küll kelleltki teiselt snitti võtnud. Võimalikud mõjutused on kandunud
vaid alateadvuslikult edasi artistidelt, kellest lugu peame.

tohutult. Tasub
suhtuda julgemalt ja eelarvamustevabamalt
ka teistsugusesse ning püüda
seda
nautida.
Kõik, mis on
teistsugune, ei
pea ju olema
alati halb.
Eesmärk
võiks olla see,
et meid ikka
kuulatakse
ja
tahetakse,
et
meie nägemust
muusikast on
vaja, et me kuulume ka muusikamaailma!
Kas Eestis
teile publikut
jätkub?
Igal pool on
publikut täpselt
The Nymph
nii palju, kui vaja ja kui palju sa
ise tahaksid – tuleb osata inimesi lihtsalt teavitada, et oled
olemas. Meil on see veel käsil.
Kuid arvan kindlasti, et paljud
fännidest asuvad ka väljaspool
eestimaad. Kord peale kontserti tuli mu juurde üks šoti
meesterahvas, kes ütles:“Come

The Nymph:

“Ega me stiili pärast ei tee meie teeme lihtsalt
muusikat.”
Pigem tahame olla täiesti omalaadsed, kes ei tahaks!?
Mis on teie eesmärk, taotlus? Miks teete muusikat?
Teeme muusikat, sest meile
meeldib seda teha, me armastame seda – päris algusest kuni
lõpuni välja! Taotlus võiks olla
see, et inimesed õpiksid nägema ka kaugemale oma nägemisulatusest. Erinevaid stiile
ja helisid on meeletult palju,
huvitavaid artiste üle maailma

on, you guys need to come to
UK, they don’t appreciate you
here!“ ja küsis ka plaati, mida
meil tollal veel polnud kaasa
anda. Samuti on üks mõnusam
ning intensiivsem live toimunud Lätis, Riia tudengite muusikaklubis. Publik oli täielikus
ühtes meiega.
Kuidas langes valik just
nende lugude kasuks, mis
plaadile said? Kas pidite
palju lugusid ära jätma või

sai plaadile kõik, mida sinna
soovisite?
Otsustasime panna plaadile need põhilised lood, mida
oleme nelja esimese tegutsemisaasta jooksul kontsertidel
esitanud, ning lisaks mõned
uued ka, et ka neil oleks põnev,
kes meie kontsertidel ikka alati
käia üritavad. Kahjuks oli üks
nendest uutest veel liiga toores ja ei saanud ka õiget nägu
lindistuse käigus ning jäi plaadilt välja. Hiljem oleme avastanud, et oleks võinud ka Ghosti
uuesti sisse teha ja plaadile
panna. Küllap jõuab.
Plaadi tegemine on teatavasti üpris kallis ettevõtmine. Kas saite vaid oma rahadega hakkama või tuli keegi
appi?
Osaliselt kasutasime ise
kontsertidelt teenitud raha,
kuid väga palju aitas MTÜ Kultuuriguru, kes meid igati abistas. Samuti Keila Linnavalitsus. Aitäh kõigile, kes aitasid
ja edaspidigi meid toetavad!

Kas on ka esitluskontsert
tulemas?
Konkreetset esitluskontserti
ei ole kavas, kuid pärast plaadi
valmimist esimene kontsert
kodulinna rahva ees leiab aset
28. augustil Keila Lauluväljakul toimuval TASUTA kogupereüritusel Roherock, kuhu
kõik inimesed võiksid üritada
tulla. Üritusel on õilis eesmärk
– hakata Eestiski tekitama midagi sellist, mida võiks kutsuda liikluskultuuriks.
Kust Teie plaati võimalik
saada on?
Plaati saab osta kontserdilt
ning plaadipoodidest ja peagi
ehk ka suurematest marketitest. Otsige mustal taustal
olevat silma ja kui ei leia, siis
küsige müüjalt! Samas saab
plaati ka meie endi käest osta
– nii et võtke aga ühendust.
Natuke ka ajaloost. Kuidas bänd alguse sai?
The Nymph sai alguse bändist nimega Dandruff. Mõne
aja pärast see kooslus lagunes

ja väikese koosseisu muutusega sündis 2003. aasta suvel
The Nymph. Esimesed proovid tehti AS Keva kõrvalhoones ning esimene kontsert anti
30. detsembril samal aastal.
Siinkohal tahaksingi ära
mainida, et noortel bändidel ei
ole sugugi lihtne leida prooviruume, nii et kel on pakkuda,
pakkuge. Õnneks on aga Keilas
Noortekeskus, kus saab harjutamas käia ja kuhu peagi peaks
valmima ka lausa bändiruumstuudio.
Millised on tulevikuplaanid?
Anname kontserte (ootame pakkumisi), töötame välja
akustilise kava, mõtleme uusi
lugusid, täiustame oma kava
ning laval toimuvat. Üritame
ikka edasi areneda, ikka kõrgemale ja kaugemale!
www.thenymph.ee
www.myspace.com/thenymphband

Tere tulemast Keila Tervisekeskusesse!
KEILA TERVISEKESKUS

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
„UUSI KAVATSUSI KEILAS”
24.aprill – 28.september
Väljapanek on pühendatu Keila
linnaks nimetamise 70.aastapäevale
Harjumaa muuseumis, Linnuse
9
Tel: 6781668 e-post: muuseum@hmk.ee
„OLEV SOANS – KOLLEEG JA
ÕPETAJA“
2.juuli – 19.oktoober
Harjumaa muuseumis, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee

kontsert
“MUUSIKALIHITID: SUVESUHE 2008”
22.august kell 19.00
Kuulda saab hitte muusikalidest “Risk”, “Helisev muusika”,
“Grease” ja “Romeo&Julia”, lisaks kaunimad laulud Nuku- ja
Noorsooteatri koguperelavastustest “Naksitrallid” ja “Bullerby lapsed”. Muusikalitähti
saadab ansambel Terminaator.
Piletid müügil Piletilevis!
Keila lauluväljakul

“ROHEROCK 2008”
28.august kell 15.00
Liikluskultuurile pühendatud
infopäev. Laval astuvad üles
erinevad ansamblid,
peaesineja Ultima Thule
Üritus on tasuta!
Keila lauluväljak
Info: www.roherock.ee

sport
EESTI MV PESAPALLIS
3.september kell 18.00
Mängivad TNT/Hummer – Keila
Pitbulls
Keila staadionil
RÕÕMURULL 2008
13.september kell 11.00
Rulluisu ja suusarollerite
võistlus
Keila keskväljak

muu
Olympus cup 2008
20. – 24.august
Kuumaõhupallivõistlus Keilas
ja Võrus

Palju õnne!
Sündinud

SÜÜBIME SUBKULTUURIDESSE
22. august kell 19.00
II osa üritustesarjast kus tutvustatakse erinevaid subkultuure. Teema: metal ja goth.
Keila avatud noortekeskus
Paldiski mnt 28F, tel. 6099089
e-post: knk keila.ee
www.keilanoortekeskus.ee

07.08.2008 Carl Arthur Bärenson

KEILA AMS SÜGISLAAT
6.september
Tuula tee, kiriku kõrval

kogudus
15. pühapäev pärast nelipüha
24.august kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kogudus

ESINEVAD: Ultima Thule,
X-Unpretended, Tonight We’ll Talk About... , Pimpfish, Börte,
The Nymph, dj Taat. Päevajuht - Lauri Pedaja

Adventkoguduse piiblitund
23.august kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse jumalateenistus
23.august kell 12.00
Metodistide koguduse ruumides

Kuulutused
Töö
Express Post AS on alates
1998. aastast tegutsev ajakirjandusväljaannete tellimise ja
kojukandega tegelev ettevõte.
Otsime Harju kojukandesse
LEHEKANDJAID ja AUTOJUHTLEHEKANDJAID, kelle ülesandeks on väljaannete varahommikune (5.00 – 6.45) kanne.
Töötasu on 55.- krooni tund
+ reklaamikande tasud. Oma
soovist palume teada anda:
telefonil 617 7717 või täita CV
aadressil www.expresspost.
ee/395.
Võtame tööle Keilasse ja
Niitväljale koka, abikoka ja köögitöölise. Töötajatelt ootame
kohusetundlikkust, ausust ja
rõõmsameelsust. Pakume oma
töötajatele konkurentsivõimelist töötasu. Sooviavaldus ja CV
saata – ilmar@holeinone.ee.
Infotelefon 50 66 748.
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Harjumaa Muuseum kutsub laupäeval, 30. augustil,

Elektrikilbivalmistusega
tegelev firma võtab seoses
töömahu suurenemisega tööle
kilbimontööre.
Soovitav: elektiralased teadmised. Palk kokkuleppel, tükitöö
alusel. Töökoht asub Keila
lähedal. Soovist palun anda
teada kuni 31.08.
Info 5115579, herki@handler.ee

kinnisvara
Müüa kolmetoaline korter
Keilas Aia tänaval. 50m2, renoveeritud. Uus köögimööbel
koos tehnikaga, vahetatud ka
uksed ja aknad. Korralik korter
rohelises ja vaikses äärelinnas. 2Kinnisvara OÜ. Telefon:
53308474 E-post: jorg@2kv.ee

müük

ja puitbrikett 2500.- kr. alus
(1 tonn). Hinnale lisandub
kohaletoomistasu. Tellimine tel
6791 473.

teenus
Potsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel. 58 033 448

muu
Tasuta ära anda vineerkastide jääke küttematerjaliks.
Täpsem info telefonidel 679
0010 või 533 416 24. Tule 30,
AS Fors MW. E-R 8.00-17.00
.
AS Keva autokoolis algavad
21.augustil B-kat autojuhikursused. Eelregistreerimine tel
6791473.

muuseumi sünnipäeva pidama
Kavas:

kell 11.00		

Jalutuskäik mõisapargis

kell 12.00		
			

Lustlik vaimu ja jõu katsumise mäng
„Parimast parim“

kell 13.00		

Jalutuskäik mõisapargis

kell 14.00		

Viktoriin „Harju kõige, kõige“

kell 15.00		
			
			
			
			

Näidend „Harju keskmine“
Pühendatud Harjumaa Muuseumi asutamise
20. aastapäevale ning Rudolf Põldmäe 100. sün
ni- ja 20. surma-aastapäevale. Autor Priit 		
Põldma.

kell 16.00		

Sünnipäevatordi söömine

Keila Avatud Noortekeskus otsib alates 1. septembrist täiskoormusega

AS-s KeVa, Ülejõe tee 2,
Keila, müügil pakitud turbabrikett 1700.- kr. alus (1 tonn)

NOORSOOTÖÖTAJAT
Tuul puude ladvas tasa kiigub,

Mälestame endist kauaaegset
kolleegi ja avaldame kaastunnet
Svenile isa

Me vaikses leinas langetame pea...

Vello
Sedman`i

Vello
Sedman`i

Avaldame sügavat kaastunnet
Erikule kalli isa

surma puhul.

surma puhul.

Töökaaslased Harju Elektri
elektrotehnika metallitsehhist

Karl, Erki, Uku, Jaanus, Marika,
Imbi, Victoria, Grete

Töö kirjeldus:
•
•
•
•
•
•
•

noorte vaba aja sisustamine vastavalt loodud tingimustele;
noortega suhtlemine ja noortekeskuse ruumides korra ja järelevalve
tagamine;
noorteürituste korraldamine ja läbiviimine;
noorte tegevusprojektide ning programmide  korraldamine ja juhti
mine noortekeskuses;
koostöö teiste noortega tegelevate asutustega;
noortekeskuse töö arendamine ja koordineerimine;
noorte ideede toetamine.

Täpsemat informatsiooni saab www.keilanoortekeskus.ee ja tel 6099089 või
5231447
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Kuulutused
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Vajad
kiiret
laenu!

Kõik rattad -15%
Avatud E - R 10 - 19; 10 - 16
Keila tervisekeskuses
tel: 6 737 666
email: krp@keilarattapood.ee

Rattariided -20%
Rulluisud -20%

Keila Gümnaasium
pakub tööd
gümnaasiumiastme

Helista:
Telef: 5125 224
e-mail:
info@laenupunkt.ee

inglise keele
õpetajale
Lisainformatsiooni
saab telefonil 604
5290.

KEILA SÄÄSTUMARKET
kutsub tööle

mängutuba E ja K 10-14 / sissepääs tasuta
imetamise nõustamine
beebide võimlemine
väikelaste loovusringid
lastepidude pidamine koolieelikutele
(Haapsalu mnt 31, sissepääs Haapsalu mnt. poolt)

MÜÜJA

PROTTEN F.S.C.
F.S.C.
ASAS
PROTTEN

INFOPÄEV
28. augustil
kl. 14.00-19.00

ESINDUSKAUPLUSES

ESINDUSKAUPLUS

Kl 14-19 avatud mängimiseks, lapsed saavad
meisterdada kunstinurgas
Kl 16

ülevaade eelseisva hooaja Hiirekese
Mängutoa ringidest
MTÜ Bullerbi beebivõimlemise tutvustus

Kl 17

Keila linna esindajad tutvustavad teiste
Keila laste- ja noorteasutuste poolt
pakutavaid võimalusi

mängutuba E ja K 13-16 / sissepääs 25 kr/laps
lastepidude pidamine 6-12 aastastele
(Haapsalu mnt. 31, sissepääs Jaama tn. poolt)
www.hiirekese,ee, 52 70 908, 58 09 3596

MÜÜGIL KEVAD - SUVI 2008
MÜÜGIL SUUR VALIK POISTE ÜLIKONDI
PIKKUSTELE
86-188CM
PROTTEN
kevad-suvi 2008
kollektsioon
YAYA
Hollandist-uued
mudelid,MANTLID
TÜDRUKUTELE
SEELIKUD,
PLUUSID
ERFO
Saksamaalt116-164CM
- uued mudelid
PIKKUSTELE
NAISTELE VILLASED SÜGISMANTLID
UUS VALIKSUURUSTELE
KÄEKOTTE JA
PESUTOOTEID
34-50
TÄIENENUD VALIK LÕHNASID
UUS VALIK KÄEKOTTE
UUS VALIK JALATSEID
LÕHNAD, JALATSID
KAELAEHTED
Saksamaalt

Pakume põhipalka 7350 krooni + lisatasu
kuni 2500 krooni.
Palju arenemisvõimalusi ja huvitavaid
koolitusi.
Info juhatajalt telefonil 6 790 940 või
värbamistelefonil 6 844 041
CV saada aadressil
cv.smarket@rimibaltic.com

OLETE OODATUD!
OLETE
OODATUD!

KLIENDIKAARDI OMANIKELE SOODUSTUSED
KLIENDIKAARDI
OMANIKELE
SOODUSTUSED
PALDISKI MNT.19,
KEILA TEL.6747575
E-R 9.00-19.00
PALDISKI MNT.19
, KEILA
TEL.6747575
L 10.00-16.00
E-R 9.00-19.00
P-SULETUD
L 10.00-16.00
www.protten.ee
P-SULETUD

Keila Hariduse
Sihtasutus otsib
puhastusteenindajaid
Tööülesanne: puhtuse
tagamine tööruumides
Tööaeg: kokkuleppel
Tööle asumise aeg: kohe
Sooviavaldus ja cv saata
26. augustiks lii@keila.ee
Lisainfo tel. 5021937

HARJUMAA TERVISEPÄEV
TEA OMA TERVISERISKE
5. septembril kella 11.00-16.00
Keila haiglas (Pargi 30)

Terviseloengud (Keila haigla saalis)
12.00 Luuhõrenemine ja liigese kulumise haigused
dr Eevi Pärsik, Põhja-Eesti Regionaalhaigla reumatoloog
13.00 Südamehaiguste ennetamine
dr Aleksander Leht, Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloog
14.00 Mida võiks teada geenivaramust?
prof Andres Metspalu, TÜ Eesti Geenivaramu direktor
15.00 Suitsetamise kahjulikkus ja sellest loobumise
võimalused
dr Tiiu Härm, Tervise Arengu Instituudi peaspetsialist
Töökorraldusest suitsetamisest loobumise
nõustamise kabinetis
Annika Lukas, Põhja-Eesti Regionaalhaigla õde
Terviseuuringud (Keila haigla fuajees)
Kella 11.00-16.00

t-VVUJIFEVTFNÊÊSBNJOF

t7JOHVHBBTJNÜÜUNJOFWÊMKBIJOHBUBWBTÜIVT

t7FSFTVILSVNÊÊSBNJOF

t,PMFTUFSPPMJNÊÊSBNJOF

t7FSFSÜIVNÜÜUNJOF

t0SHBOJTNJSBTWBQSPUTFOEJNÊÊSBNJOF

t,PQTVGVOLUTJPPOJ
kontrollimine (spirograafia)
Kõik uuringud on TASUTA

OLETE OODATUD!
Korraldaja: SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Keila haigla
Täiendav info: 515 8679 - Mare Leppik, Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Keila haigla ülemõde

Otsib oma meeskonda

spetsialisti
Töö kirjeldus:

· Käskkirjade koostamine, vormistamine ning registreerimine
· Tööajatabelite koostamine
· Asutuse transpordialase teenindamise korraldamine
· Hankelepingute vormistamine ja läbiviimine

Nõuded kandidaadile:

· vähemalt keskharidus
· eesti keele valdamine kõrgtasemel
· algatusvõime, korrektsus ja täpsus
· väga hea arvutioskus

Omalt poolt pakume:

· mugavat ja odavat transporti Tallinnast ja Haapsalust töökohta ja
tagasi
· odavat toitlustamist kohapeal
· sportimisvõimalusi
· avaliku teenistus seadusest tulenevaid soodustusi
· eneseteostus – ning arenemisvõimalusi
· töötasu alates 10 000 kroonist
CV palume saata hiljemalt 27.08.2008 e-posti aadressil:
kristel.nuume@just.ee Lisainfo: 6729322; 6729210

